Interpellation ställd till
Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg

Fråga om utvärdering av budgetprocessen
Tidig höst år 2019 beslutade kvintetten utan föregående utredning och utvärdering om en helt
ny budget- och EVP-process. Beslutet togs utan föregående utvärdering av den tidigare
processordningen och utan samråd med oppositionen.
Budgetprocessen till och med år 2018
Budgetprocessen under föregående mandatperioder byggde på dialog och samspel mellan
kommunstyrelse och nämnder/styrelser. Två av processens bärande delar var nämndernas
EVP-skrivelser och dialogmöten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga
nämnder eller deras presidier. I skrivelsen, som diskuterats, beretts och beslutats av nämnden,
redogjordes för nämndens förutsättningar och behov inför den kommande EVP-perioden. I
kommunstyrelsens dialogmöten med nämnderna förtydligade och fördjupades det underlag
som tillhandahållits i EVP-skrivelsen.
Påverkansmöjligheter har bantats
Den av kvintetten beslutade budgetprocessen har ett helt annat upplägg. Nämndernas EVPskrivelser har slopats. Partiernas beredning av sina respektive budgetförslag har genom detta
undandragits ett viktigt beslutsunderlag. Den demokratiska processen i nämnderna och
nämndernas påverkansmöjligheter har bantats och nämnderna är nu enbart remissinstanser för
att lämna synpunkter på ett färdigt budgetförslag från KSAU:s kvintettmajoritet.
Dialoger med nämnderna som genomförs vid ett strategiskt seminarium har som underlag
enbart förvaltningens och ordförandens(!) analyser och synpunkter. Nämnderna och dess
ledamöter har inget som helst inflytande över detta underlag.
Fortfarande ingen utvärdering
I december 2019 lämnade den samlade rödgrönrosa oppositionen in en motion om att förändra
den nya centraliserade budgetprocessen och återgå till en process som bygger på EVPskrivelser från nämnder och styrelser och efterföljande dialogmöten. Kommunstyret har ändå
valt att inför EVP 2022-2024, mot oppositionens protester, genomföra samma centraliserade
process som under föregående år. Detta trots att den nyssnämnda motionen inte behandlas i
fullmäktige och att ännu ingen utvärdering av den nya budgetprocessen har genomförts.
Fråga
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Ämnar du verka för att en utvärdering, där såväl nämnder som opposition involveras,
genomförs innan beslut om nästkommande budgetprocess tas?
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